
َذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَة ِفيِه ُهًدى ِلْلُمَتِقيَن

“ This is the Book about which there is no doubt,

a guidance for those conscious of Allah ”

“ এ সেই কিতাব যাতত সিানই েতেহ সনই। 

পথ প্রদলশনিারী পরতহযগারতদর জনয ”

2 : 2
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 ইবেন আবী হােতম (রাঃ)-এর েরওয়ােয়েত আেছ, রসূলু�াহ  (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈেলর জৈনক মুজািহদ স�েকর আেলাানা 
করেলন। েস এক হাজার মাস পযর্  অিবরাম েজহােদ মশগল  ােক এবং কখনও অ� সংবরণ কেরিন। মুসলমানগণ এক া শেন 
িবি�ত হেল এ সূরা কদর অবতীণর হয়। এেত এ উ�েতর জেনয শশু এক রািার ইবাদতই েস মুজািহেদর এক হাজার মােসর 

এবাদত অেপ�া ে�� �িতপ� করা হেয়েছ। ইবেন জরীর (রহঃ) অপর একিট ঘটনা এভােব উে�খ কেরেছন েয, বনী-
ইসরাঈেলর জৈনক এবাদতকারী বযিি সমম রািা এবাদেতর মশগল  াকত ও সকাল হেলই েজহােদর জেনয েবর হেয় েযত 
এবং সারািদন েজহােদ িল�  াকত। েস এক হাজার মাস এভােব কািটেয় েদয়। এর পিরে�ি�েতই আ�াহ  তাআলা সূরা-কদর 

নািযল কের এ উ�েতর ে��� �মাণ কেরেছন। 
এ ে েক আরও �তীয়মান হয় েয, শেব-কদর উ�েত মুহা�দীরই ৈবিশ�য।  

সমম ঐশী িকতাব রমজােনই অবতীণর হয়
 হযরত আবু যর েগফারী (রাঃ) বিণরত েরওয়ােয়েত রসূলু�াহ  (সাঃ) বেলনঃ 

ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযােন, তওরাত ৬ই রমযােন, ইি�ল ১৩ই রমযােন এবং যাবুর ১৮ই রমযােন অবতীণর 
হেয়েছ। 

েকারআন পাক ২০েশ রমযানুল-েমাবারেক নািযল হেয়েছ। [ মাযহারী ]
      সহীহ বুখারী এর েরওয়ােয়েত আেছ রসূলু�াহ  (সাঃ) বেলেছনঃ “ রমযােনর েশয দশেক শেব-কদর অে�ষণ কর । ” 

সহীহ মুসিলম এর েরওয়ােয়েত আেছ  “ েশষ দশেকর েবেজাড় রািা গেলােত তালাশ কর । ”
কুর’আন-পােকর সু�� বণরনায় এটাই �মািনত েয, শেব-কদর রমযান মােস। 

িক� সিঠক তািরখ স�েকর আেলমেদর িবিভ� উিি রেয়েছ যা সংখযায় ৪০ পযর্  েপাােছ । তাফসীের মাযহারীেত আেছ , 
এসব উিির িনভুরল ত য এই েয, শেব-কদর রমযােনর েশষ দশ িদেনর মেশয আেস; তেব েকান িনিদর� তািরখ নাই, েয েকান 

রািােত হেত পাের । 
সহীহ হািদস দৃি�েত এই দশ িদন েবেজার রাতগেলােত

( অ রযা্ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ অ বা ২৯ তম রমযান – এই ৫ িট রােতর েয েকান একিট রােত  )  
 শেব-কদর হবার স�াবনা অিশক ।

Surah Al-Qadr ( আল-�দর )
(  The Decree, Power, Honor –   মাহা�য, স�ান )
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Sura ( সূরা ) Al-Qadr ( আল-�দর )

Title ( টাইেটল / Other Names )
Fate, The Majesty, Destiny / 
 মাহা�য, ভাগয, তকদীর 

# Sura ( সূরা নং )       97
Revelation City & Country
( অবতীণর শহর / �ান & েদশ ) 

Makkah / Makkah-tul-Mukarramah, 
( Saudi Arabia )

Revelation Order ( অবতীেণরর �ম নং ) 25
# Ayat / verses No. (  আয়াত নং  ) 1 - 5
# Word No. ( শ� নং  ) 30 ( With Repeated Words )

Juz  ( পারা নং ) 30

Ruku ( রকু ) 1
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– ِإنَّا           Indeed, We – ( িন�য়ই, আমরা ) [ Here, We = Royal /Megestic Plural ]
[ Royal “we” is used for singular person displaying the meanings of royalty and grandness. ]

– ُهَناَأنَزْل  [We] revealed it / sent it down – ( আমরা এেক অবতীণর কেরিছ )

– ِفي in – [ P = Preposition ] 

– َلْيَلِة ( the ) night  – ( রজনীেত ) 
اْلَقْدِر – ( of ) Power / Decree  

– ( মাহা�য, স�ান / অনয অে র তকদীর এবং আেদশ ) 
  

Indeed, we sent the Qur’an down during the Night of Decree.

িন�য়ই, আমরা এেক [ কুর’আন ] অবতীণর কেরিছ মিহমাি�ত রজনীেত ।

'Innâ 'Anzalnāhu Fee Laylati Al-Qadri
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AnzalNA
(  We  sent down  )

( আমরা অবতীণর কেরিছ ) 

Surah Al Qadr
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Anzala

Naz-zala

Sent down 
( At One Time )

Sent down 
( Gradually )

একসাে  / একবাের অবতীণর

পযরায়�েম / শীের শীের  অবতীণর

Quran িছল Naz-zala আর Torah & Gospel িছল Anzala  

সুরা আল ইমরােনর আয়াত নং ৩ ে েক আমরা বুঝেত পারেবাঃ  

اِإلنِجيَلَو  التَّْوَراَة َأنَزَل  َوَعَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّقًا لَِّما َبْيَن َيَدْيِه   َنزََّل

িতিন হক সহ েতামার �িত ��  অবতীণর কেরেছন  যা পূবরবতরী িবষেয়র সতযতা �দানকারী 
এবং  িতিন তাওরাত ও ইনিজল অবতীণর কেরিছেলন । 

বাংলােত অনুবােদর েকো িক�  Nazzala ও Anzala  এর অ র অবতীণর কেরেছন – এভােব আমরা জািন , 
একসাে  / পযরায়�েম অবতীণর হেয়েছ – এভােব আমরা পিড়না ।  িক�  deeply analysis কের বুেঝ 

পড়েত াাইেল – ২ িট শে�র অ র েসসৗযর আরবী শ� ে েক বুেঝ পড়েত হেব । 
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এআ অয়ােহিনে Nazzala ফেফায নয়নে Quran এয প্রনে 
এফং Anzala ফেফায নয়নে Torah & Gospel এয প্রনে 

ুেযাং এখান রথনক ফেীনণেয ধযন ম্পনকে রফাঝা মায় – থেোৎ কুযঅন মোয়ক্রনভ – ভুাম্মদ (াঃ ) এয 
ঈয ২৩ ফেয ধনয ফেীণে নয়হের – মা Nazzala নব্দয নথে রবন ঈনিনে অয Torah & Gospel ভুা 

( অঃ ) এফং ইা ( অঃ ) ঈয একফানয ফেীণে নয়হের – মা Anzala ব্দ রথনক রফাঝা মানে । 

হকন্তু এআ ূযাহিনে Quran ফেীনণেয রেনি Anzaala রকন  ফেফায কযা নয়নে ?  

এআ ূযাহিনে থেোৎ ূযা অর কদয - এ অল্লাোঅরা ফেফায কনযনেন – Anazala – মা দ্বাযা মোয়ক্রনভ 
/ ধীনয ধীনয ফেীণে য়া রফাঝানেনা – মহদ  কুযঅন ফেীনণেয রেনি অনগয অয়ানে ূযা অর 

আভযানন হেহন  Nazzalaব্দহি ফেফায কনযনেন ।
[ Ibn 'Abbas and others ] কুযঅন ফেীনণেয এআ ধাযা হিনক স্পষ্ট্বানফ ফোখো কনযনেন - 

"Allah sent the Qur'an down all at one time from the Preserved Tablet to the 

House of Might ( Bayt al-'Izzah ), which is in the heaven of this world. 

Then it came down in parts to the Messenger of Allah based upon the incidents 

that occurred over a period of twenty-three

years.''  
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কুরআন অবতীণর হেয়েছ ২ িট  
Stage / শােপঃ 

All At time ( একবাের ) –
স�ূণর কুরআন একবাের অবতীণর হয়  

From ( Al Lawh Al Mahfuz >  লাওেহ মাহফুজ )
the Preserved Tablet 

The House Of Power / Honour
( Bayt Al-'Izzah / Bayt Al Mamour )

Sent Down
( অবতীণর ) 

From
( েকা া ে েক ) 

To 
( েকা ায় ) 

Then পরবতরীেত আ�াহতাআলা িজবরাঈল ( আঃ ) এর মাশযেম  রসুলু�াহ (সাঃ) এর ২৩ বছেরর 
নবী জীবেন পযরায়�েম শীের শীের িবিভ� ঘটনার ে�িকেত কুরআন অবতীণর কেরন ।

 রমযান মােস –
শেব কদেরর রােত

Stage 1 : 

Stage 2 : 



 

And what can make you know what is the Night of Decree ?

– ٍَاَٗ And what – ( এফং হক / অয হকন ) 
– َكَأْدَرا can make you know – ( রোভানক জানানরা / রফাঝাননা মানফ )

– ٍَا what  – ( হক ) 
–  َىْيَيُة the night – ( যজনী ) 
– اْىَقْدِر ( of ) Power / Decree  

– ( ভাাত্ন্ে, ম্মান / নে নথে েকদীয এফং অনদ ) 

অয হকন রোভানক জানানরা রাআরােুর ক্বদর্ [ ভহভাহেে যজনীহি ]  হক?
Wa mâ  'Adrāka  Mā  Laylatu Al-Qadri
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Night ( the ) – َىْيَيُة – ( যজনী ) 
– اْىَقْدِر ( of ) power / decree – ( ভাাত্ন্ে, ম্মান ) 
– َخْيٌر ( is ) better – ( ঈত্তভ, রেষ্ঠ )
  ِْ ٍِ – than – ( নো, চাআনে, রথনক  )
– َأْىِف   a thousand – ( এক াজায )

ٍْٖر َش َأْىِف ِْ ٍِ – than a thousand month
– ( এক াজায ভা নো , চাআনে, রথনক  )

রাআরােুর ক্বদর্ [ ভহভাহেে যজনীহি ] র এক াজায ভা নো রেষ্ঠ । 

Laylatu  Al-Qadri  Khayrunm -min  'Alfi Shahrin
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The Night of Decree is better than a thousand months.





        

  

   রপনযোগণ  রূ [ হজফযাইর (অঃ) ] োনে ফেীণে য়
                 োনদয ারনকেোয হননদেক্রনভ 
                    প্রনেেক কানজয জননে ।

The angels and the Spirit descend therein
by permission of their Lord 

for every matter.

         Tanazzalu  Al-Malâ-'ikatu  Wa ar-Rouhu Feehā
                            Bi-'izni  Rabbihimm
                             -min Kulli 'Amrin
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ََْزُه  َت – Descend  – ( ফেীণে য় )
– ٍََياِئَنُة اْه      the Angels – ( রপনযোগণ )
– ُرُٗح اه َٗ    And the Spirit – (  রূ ) 

                            [ এখানন রূ দ্বাযা হজফযাইর (অঃ) রক ফুঝাননা নয়নে ]

َٖا    – ِفي therein   – ( োনে )
ُِ ب    – ِِإْذ by ( the ) permission – ( হননদে ক্রনভ )

– ٌَِٖرِب    ( of ) their Lord – ( োনদয ারনকেোয ) 
  ٍِِ – for  – ( জননে ) 
–  ُمِو   every   – ( প্রনেেক ) 
ٍْر    ٍَأ ُمِو ٍِِ – for every affair  

                                  – ( প্রনেেক কানজয জননে )
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– َسَلاٌم  peace – (  শাি্ / িনরাপ�া )
– ِهَي  it ( is ) – ( এটা, তা )
– َحتَّى until  – ( পযর্  )
– َمْطَلِع ( the ) emergence – ( উদয়  / �কািশত হওয়া )

– َحتَّى َمْطَلِع َفْجِر اْل until ( the ) emergence ( of ) the dawn 
                                – ( ফজেরর উদয় পযর্  )

শাি্ -  ফজেরর উদয় পযর্  তা ালেত  ােক ।

Salāmun Hiya  Hattā  Matla-‘i  Al-Fajri

Peace it is until the emergence of dawn.
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কুর’আন শরীেফ আ�াহ তাআলা িকছু আয়ােত িনেজেক 
[ আমরা / আমােদর ] েকন বযবহার কেরেছন ? 

Why Does Allah Use the Pronoun 
“ We” Instead of “ I ” Referring to Himself in Some 

Verses ?



These words, innaa ( "Verily We“ ) and nahnu ( "We“ ), 

and other forms of the plural, 

may be    used by one person   speaking on behalf of a group, 

    
Or     may be   used by one person   for purposes of respect or glorification, 

as

is done  by some monarchs when they issue statements or decrees in which they say

" We have decided…" etc.  

This is known in english as ‘ The Royal WE “ – Translator ] . 

So when He says in the Qur'an innaa ("Verily We") and nahnu ("We"), 

it is for respect and glorification, not to indicate plurality of numbers 
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আ�াহ  এক এবং অি�তীয়, তাার েকান স�ী েনই । 

   যা সূরা ইখলাস �ারাই আ�াহ  তাআলা সু�� ভােব তুেল শেরেছন । 

সুতরাং ‘ আমরা ’ বা ‘ আমােদর ’ শ� �েয়ােগ একািশক আ�াহ র ক া েবাঝাে� না 
-  বরং আ�াহ র রাজকীয় মযরাদা �কাশ করা হে� ।

বযাকরেণ এই শরেনর বববানেক বলা হয় রাজকীয় বববান বা Royal / Megestic Plural .

েযেহতু আ�াহ  মহান এবং সবরশিিমান , 
কুর’আন শরীেফর অেনক জায়গায় এই শরেনর রাজকীয় বববান বযবহার করা হেয়েছ ।    
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 • First of all, with the affirmation and witness of the whole universe, from the smallest atoms to the largest stars; there is no doubt in the 
fact that “Allah (swt) is the only one God.”
• In the Quran, the usage of the plural noun referring to Allah is only seen for “the first person.” Yet, whenever the second and the third
personal pronouns are mentioned referring to Allah (swt), always the singular person is used in the verses such as “you, He, Him, His… 
etc.”
“How can you disbelieve in Allah? Seeing that you were dead and He gave you life. Then He will give you death, then again will bring 
you to life (on the Day of Resurrection) and then unto Him you will return.” (Baqara, 28)
• However, the usage of both plural and singular pronouns referring to Allah (swt) are seen only in the first person such as “I, me, we, 
our”.
But the essential point to which we must pay attention is that “we” doesn’t come to mean plural in these verses. It is used as “royal we” 
for which many languages including Arabic, English, Hebrew and Persian provide the usage. “Royal we” is used for singular person
displaying the meanings of royalty and grandness.
So, “we” used to refer Allah in the verses, doesn’t indicate the plural of the noun. Rather it displays the majesty, grandness, the endless 
power of Allah (swt) and sometimes anger and wrath for the sinners and criminals.
If we take attention to the verses, we’ll clearly see that the usage of “the royal we” is appropriate and necessary in accordance with the 
context of the surah.
“ We created you, then why do you believe not?
Then tell Me (about) the human semen that you emit. Is it you who create it, or are We the Creator?”
We have decreed death to you all, and We are not unable,
To transfigure you and create you in (forms) that you know not.” (Al Waqıa 57, 58, 59, 60, 61)
In these verses, it is obvious that “We created” doesn’t mean that there are more than one Creator. Rather, it emphasizes the wrath of 
Allah for the disbelievers and His majesty and endless power to underline that He is the only Creator.
Besides, as seen in the following verses, singular pronoun is also used in the first person:
“ (My Beloved! O Muhammad!) If My servants ask of Me to you, there is no doubt that I am very close (to them). I answer the 
supplication of the suppliant when he prays to Me; therefore they should also comply (to My call) for My sake and believe in Me so that 
they may find the true path.” (Al Baqara 186)
In this verse, Allah (swt) speaks about His servants and emphasizes His mercy for them by the usage of “I”.
• Another point is that Allah (swt) sometimes uses “means” for the revelation. The one who brings and transmits the revelation to the 
prophet is the angel Gabriel. But the only source of the verse is Allah (swt).
“(My beloved! O Muhammad!) Without a doubt We have sent down to you this Book with the truth so that you may judge between 
people in a way that which Allah has shown you.” (Nisaa, 105)
In this verse, “we” indicates the existence of a “means” in the revelation. But in the sentence “Allah has shown you.” the subject is 
single and displays that the source of the revelation is only Allah (swt), the unique creator of all.

Why Does Allah Use the Pronoun “We” Instead of “I” Referring to 
Himself in Some Verses?
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The Qur’an says very clearly that there is only One God, Allah. “There is no god but Allah” is the basic principle of Islam. There is no ambiguity about 
this fact in the Qur’an and there are hundreds of ayat or verses of the Qur’an that make this point very clear. Belief in more than one God is Shirk 
(polytheism) and a major sin according to the Qur’an.

• Whenever in the Qur’an Allah is mentioned in the third person there are always singular pronouns used, such as He, him (Huwa or Hu). Whenever 
Allah is spoken to in the second person there are also singular pronouns, such as Thou, Thine and Thee (Anta, Ka). However only in the first person 
some times the pronouns I, My or Mine (Ana, Iyaya, ya) are used and sometimes We, Us and Our (Nahnu, Na) are used.

• This is a style of speech. Sometime the speaker says I and sometime says we. We also use that in our conversations. In the Qur’an you will see that 
often the first person singular such as I or My is used, when Allah speaks about His love, care and closeness and forgiveness for His servants. In a 
similar way the first person plural is often used when Allah speaks about His power, majesty, glory, great deeds or when He speaks about His anger 
and wrath for the sinners and criminals. (This is, of course, the general use. Sometime the reverse is also the case, depending on the context of the 
Surah.)

• See for example the verses where the first person singular is used: “When My servants ask thee concerning Me, I am indeed close (to them): I listen 
to the prayer of every suppliant when he calleth on Me: let them also, with a will, listen to My call, and believe in Me: that they may walk in the 
right way.” (al-Baqarah 2:186) Or “Verily, I am Allah: there is no god but I: so serve thou Me (only), and establish regular prayer for celebrating My 
praise.” (Taha 20:14) or “But, without doubt, I am (also) He that forgives again and again, to those who repent, believe, and do right, who, in fine, 
are ready to receive true guidance.” (Taha 20:82) or see another example where both pronouns are used side by side, “Before them the People of 
Noah rejected (their Messenger): they rejected Our servant, and said, “Here is one possessed!” and he was driven out. Then he called on His Lord: “I 
am one overcome: do Thou then help (me)!” So We opened the gates of heaven, with water pouring forth. And We caused the earth to gush forth 
with springs. So the waters met (and rose) to the extent decreed. But We bore him on an (Ark) made of broad planks and caulked with palm-fiber: 
She floats under Our eyes (and care): a recompense to one who had been rejected (with scorn)! And We have left this as a Sign (for all time): then is 
there any that will receive admonition? But how (terrible) was My Penalty and My Warning? (al-Qamar 54:9-16)

• See also some verses where the first person plural is used: “We have, without doubt, sent down the Message; and We will assuredly guard it (from 
corruption).” (al-Hijr 15:9) or “We created not the heavens, the earth, and all between them, but for just ends. And the Hour is surely coming” (al-
Hijr 15:85) or “And among His Signs is this: thou seest the earth barren and desolate; but when We send down rain to it, it is stirred to life and yields 
increase. Truly, He Who gives life to the (dead) earth can surely give life to (men) who are dead. For He has power over all things.” (Fussilat 41:39). 
Or “Already has Our Word been passed before (this) to Our Servants sent (by Us). That they would certainly be assisted. And that Our forces, they 
surely must conquer. So turn thou away from them for a little while. And watch them (how they fare), and they soon shall see. Do they wish 
(indeed) to hurry on our Punishment? But when it descends into the open space before them, evil will be the morning for those who were warned 
(and heeded not) (al-Saffat 37:171-177). There are many other examples.

• Christian writers in their desperate desire to prove their doctrine of Trinity have sometime interpreted some Biblical passages where first person 
plural is used to suggest that this means the “Divine Trinity”. For example in the Bible it is mentioned, “Then God said, “Let us make man in our 
image¦” (Genesis 1:26). Christian writers contend that this means that there is plurality in God (We seek Allah’s forgiveness for mentioning this 
blasphemy.) Sometime Christian missionaries also go to simple Muslims and try to confuse them by taking some verses from the Qur’an and tell 
them that the Qur’an also supports such doctrines. I tried to explain this point in some detail, because I have often heard this type of questions from 
some Christians.

Why does Allah the Lord use the word "We" to refer to Himself?
- by Dr. Muzammil H. Siddiqi
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Book Reference  

*** “ Bengali   – Translation ” by : 

 [  Mareful Quran / Ibn Kathir / Yusuf Ali  / Tafhimul Quran / Fee Zilzal Quran / Dr. Zohurul Hoque ] 

এআ নুবাদ গুলার মন্বলে কুর’অলনর প্রতিটা অরতব ললের র্থলক তিক ররলে বাংা নুবাদ করা লেলে
যালি রকান ললের র্থ বাদ না পলে , এবং রযটা বলেলে জলবাধ্য । িলব রযব রেলে কুর’অলনর লাতেক র্থ মূ্পর্থরূলপ নুবাদু্গতলি অলে রটা 

রনওো লেলে । কারর্ তবেযাি রযব নুবাদক নুবাদ কলরলেন রোলন তকেু ললের র্থ অলে রযগুত নুবাদকরা উয / Silent ররলে ভাবালর্থর মাধ্যলম 
প্রকাল কলরলেন বালকযর পূর্থিা রোলর্থ অবার লনক নিুন লে বযবার কলরলেন মানুলর জালর্থ যা কুর’অলন রাতর বা রনআ তকন্তু ভাবালর্থ অলে । 

রয কারলর্ ললের র্থ েুজঁলি রেল অমরা পাআনা , তকেু েলিা তমালনা যাে িলব রবলীর ভাতে ভাবালর্থর মলধ্য ুকালনা র্ালক । রযলিু এটা লোলর্থ 
কুর’অন ুিরাং রকান লেলক বাদ না রাোর রেষ্টা করা লেলে এবং রযব রেলে ভাবালর্থর রকান লে র্থযাৎ যা কুর’অলন রাতর বা রনআ তকন্তু ভাবালর্থ 

অলে রগুতলক ব্রালকট [ ] এর মলধ্য রাো লেলে ।  যালি অমরা লজ প্রতিটা ললের র্থ রক তমতলে পেলি পাতর এবং তনতিি লি পাতর প্রতিটা 
ললের র্থ। কারর্ অমরা ললের র্থ না জানার কারলর্ লনলকআ অতে রকান নুবাদলকর নুবাদ পেল মলন কতর এোলন যা অলে বটুকুআ অল্লাহ  

বললেন রাতর কুর’অলন। তকন্তু প্রকৃিপলে রটা না,  এজনয ব্রালকট রদেলআ অমরা বুঝলি পারব এটা রাতর অল্লাহ  বলনতন তকন্তু ভাবালর্থ অলে । 
অল্লার বার্ী অর মানুলর তেন্তা রর্লক অা ভাবার্থ রযন অমরা তমতললে না রেত এটা অমালদর েয রােলি লব ।  

*** “ English - Translation ” by : 

[ Sahih International /  Yusuf Ali  / Pickthell /  Shakir / Mohammad sarwar

Mohsin Khan / Arberry ]

এআ নুবাদ গুলার মন্বলে জলবাধ্য একতট আংলরতজ নুবাদ করা লেলে ।

For Translation ( নুবাদ )   
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Book Reference  

*** Bengali Tafsir

 িােতলর মা’অলরেু কুর’অন [ জরি মওানা মুেতি মুাম্মাদ লতে’ ( রঃ ) ]  নুবাদ : মওানা মুতউদ্দতদন োন
 িােতলর আবলন কাীর [ ালেজ আমামুতদ্দন আবলন কাীর ( রঃ ) ]  নুবাদ : ডঃ মুাম্মাদ মুতজবুর রমান ]

েী - তযাতয কুর’অন – াআলেদ কুিুব লীদ ( রঃ ) 
িােীমু কুর’অন – াআলেদ অবু অ’া মওদুদী  ( রঃ ) 

                              *** English Tafsir : 
www.quran4u.com [ By  Ibn Kathir ]

  *** Advanced English Tafsir [ Language Research type   ]

www.linguisticmiracle.com [  By Nouman Ali Khan – DREAM Tafseer ]

http://corpus.quran.com/ [ Arabic Quran language Research Group from  University Of Leeds ]

*** Dictionary :  ( Arabic to English  )
1 )  LEXICON By Edward  William Lane  2 )  Classic  Arabic dictionary By Abdul Mannan Omar  3 ) By Abdul Karim Parekh 

*** Word for Word Quran   ( Arabic to English ) 
1 ) Dr. Shehnaz shaikh / Mr. kausar khatri 2 ) Mohammad Mohar Ali  3 ) Sheikh Abdul Karim Parekh 

*** Font Collection : http://corpus.quran.com/

For  Word Meaning ( লোর্থ  )
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…………If u find any un-intentional Mistake , 
please let me know sothat can correct immediately………. 

Feel free to contact 
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r8path.islam @ gmail.com

May Allah accept all our deeds & make more easier to understand 
Quran…..

……….Ameen ……………

By
Engr.  Md. Ariful Islam
( Civil Engineer – B.Sc. )
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	���� � ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেহ্মা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি এবাদতের মশগুল থাকত ও সকাল হলেই জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেহ্মিতেই আল্লাহ্ তাআলা সূরা-কদর নাযিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। �এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।  �সমস্ত ঐশী কিতাব রমজানেই অবতীর্ণ হয়� হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ �ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাত ৬ই রমযানে, ইঞ্জিল ১৩ই রমযানে এবং যাবুর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। �কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মোবারকে নাযিল হয়েছে।  [ মাযহারী ]�      সহীহ বুখারী এর রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ “ রমযানের শেয দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর । ” �সহীহ মুসলিম এর রেওয়ায়েতে আছে  “ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রি গুলোতে তালাশ কর । ”�কুর’আন-পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনায় এটাই প্রমানিত যে, শবে-কদর রমযান মাসে। �কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় ৪০ পর্যন্ত পোঁছে । তাফসীরে মাযহারীতে আছে , �এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; তবে কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই, যে কোন রাত্রিতে হতে পারে । �সহীহ হাদিস দৃষ্টিতে এই দশ দিন বেজোর রাতগুলোতে �( অর্থ্যাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ অথবা ২৯ তম রমযান – এই ৫ টি রাতের যে কোন একটি রাতে  )  � শবে-কদর হবার সম্ভাবনা অধিক ।� � ����
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